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Nieuwsbrief 6, cursus 2014/ 2015

KIND OP MAANDAG

Deze winter lezen we met de kinderen verhalen over Jezus uit het evangelie van Johannes. In
de verhalen zien we wat er gebeurt als Jezus mensen opzoekt.
Week 5: 26 jan t/m 1 februari
NLB 534 Hij die de blinden weer liet zien...
Dit is het moment
Een zoon wordt beter, Johannes 4:46-54
Het bad van Betsaida, Johannes 5:1-18
Jezus en de Vader, Johannes 5:19-23
Week 6: 2 t/m 8 februari
NLB PS 71 Heer, laat mij schuilen…..
Is hij wel goed?
Jezus en het Loofhuttenfeest, Johannes 7:1-17
Jezus schrijft in het zand, Johannes 8:1-11
Het licht van de wereld, Johannes 8:12-20
Week 7: 9 t/m 15 februari
NLB 910 Soms groet een licht van vreugde……..
Kijk dan zelf!
Een blinde man wordt beter, Johannes 9:1-12
Is hij het wel? Johannes 9:13-23
Wie is hier blind?, Johannes 9:24-41
Week 8: 16 februari t/m 22 februari
Liefde is alles
De goede herder, Johannes 10:1-15
De ware wijnstok, Johannes 15:1-8
Heb elkaar lief!, Johannes 15:9-17

NLB 653 U kennen, uit en tot u leven…...

DATABANK

Deze data staan ook op de website.
woensdag 21 t/m 31 januari 2015
woensdag 28 januari
30 en 31 januari
woensdag 4 febr
woensdag 11 februari
12 en 16 februari
donderdag 19 februari
ma 23 febr t/m vr 27 febr
woensdag 18 maart
dinsdag 31 maart – 8 april

Nationale Voorleesdagen
Open dag Greijdanus Hardenberg
Open dagen Meppel
Rapportgesprekken groep 1 en 2
Kinderen vrij ivm studieochtend
Open avond RVEC en Wolfsbos
Verwijzingsgesprekken groep 8
Voorjaarsvakantie
Rapport groep 3 t/m 8
kledinginzamelingsactie

ALGEMEEN

SCHOOLNIEUWS
Studiedag
Woensdag 11 februari zijn alle kinderen vrij i.v.m. studiedag van het personeel.
Rapportgesprekken
Op woensdag 4 februari worden de ouders van de kinderen van groep 1 en 2 uitgenodigd
voor het bespreken van het rapport van hun kind.
Personeel
Wij heten Joyce Koster uit Noordscheschut welkom op onze school. Zij geeft vrijdagmorgen
les in groep 7 en zal af en toe ook in andere groepen invallen.
Kwaliteitszorg
Wat is dat nu precies?
Kwaliteitszorg betekent dat scholen systematisch de ‘goede dingen nog beter proberen te
doen’. Daarom is het nodig dat we als school beschrijven, wat we goed vinden binnen een
bepaald gebied, hoe we dat meten en waarmee we onszelf vergelijken. De inspectie van het
onderwijs hanteert hiervoor o.a. de uitslagen van de Cito-toetsen, het school-bezoek door de
inspectie, de uitstroomgegevens, enz.
Daarmee is de kwaliteitszorg echter niet volledig in beeld gebracht. Ook de school wil goed
zicht hebben op de eigen kwaliteit. Daarom nemen we in een cyclus van vier jaar diverse
kwaliteitsonderzoeken af, te weten een oudervragenlijst, een leerlingenvragenlijst en
leerkrachtenvragenlijsten over diverse inhoudelijke onderwerpen. Sinds dit schooljaar nemen
wij deze lijst af met het digitale systeem van WMKPO.
Leerlingenvragenlijst
Onlangs hebben wij de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 gevraagd om een
leerlingenvragenlijst in te vullen. Diverse onderwerpen kwamen hier ter sprake denk aan:
sociale veiligheid, didactisch handelen, tijd, schoolklimaat, zorg en begeleiding, incidenten,
pedagogisch handelen, kwaliteitszorg en aanbod.
Voorbeeldvraag op het gebied van aanbod: De juf/meester besteedt aandacht aan rekenen.
Tijd: De juf/meester zet op het bord wat we gaan doen.
De leerlingen konden op verschillende stellingen een waardering uitbrengen d.m.v. een cijfer
van 1-2-3-4.
Daarvoor stond één voor niet goed/nauwelijks en een vier voor heel goed.
Het is fijn om te concluderen dat de leerlingen onze school konden waarderen met een 3,31,
een ruime voldoende.
Het is goed om te weten dat leerlingen zich veilig voelen bij ons op school. Echter een paar
punten scoorden onvoldoende en die willen wij graag verbeteren. Soms bleek de bedoeling
van een vraag niet helemaal duidelijk. De vraag of de leerkracht aandacht besteedt aan
tekenen/handvaardigheid in de bovenbouw, werd met nee beantwoord, omdat kinderen dat
lazen als “eigen leerkracht”, terwijl dit vak door een andere leerkracht elke vrijdagmiddag
wordt gegeven.
Het uiteindelijke doel van kwaliteitszorg is de school te verbeteren. Zo willen de leerlingen
graag mee denken en meer keuzevrijheid hebben bij het maken van werk.
Wij willen dit verbeteren door onder andere het opzetten van een leerlingenraad.
Elke jaargroep( groep 5,6,7,8) krijgt een afvaardiging van 1 jongen en 1 meisje, die plaats

zal nemen in de leerlingenraad. Zij mogen met de directie en medewerker kwaliteitszorg in
gesprek om dingen te verbeteren en mee te denken. De komende weken zal er in elke klas
een afvaardiging gekozen worden. Wij hopen u in komende nieuwsbrieven verder te kunnen
inlichten over het werk van de leerlingenraad.
Oudervragenlijst
Binnenkort krijgt u als ouder ook de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen over onze
school. In februari krijgt u een inlogcode en wij willen u dan ook van harte uitnodigen om dit
te doen. Een enquête is alleen betrouwbaar met een hoge respons en daarom vriendelijk
verzoek aan alle ouders, de vragenlijst in te vullen.
Klankbordgroep
Vorig jaar was al aangekondigd dat we ook ouders in een klankbordgroep willen bevragen
over hun ervaring met school. De bedoeling is over en weer van elkaar te leren.
Niet alles wat aangedragen wordt op zo’n bijeenkomst kan in de praktijk uitgevoerd worden,
maar de directeur kan dingen verduidelijken en suggesties worden graag - waar mogelijk opgepakt. De bespreking - met ook best wel kritische noten- verliep zo geanimeerd, dat we
er nog een tweede avond aan vast plakken om alle punten bij langs te gaan.
U wordt t.z.t. over de uitkomsten nader geïnformeerd. Vaak heb ik gesprekken met ouders
als er sprake is van een conflict en dan speelt emotie mee. In de klankbordgroep is er op dat
moment geen conflict en kun je veel ontspannender de dingen met elkaar bespreken.
Ik heb het als een verrijkende avond ervaren.

Nationale voorleesdagen
Voorlezen is elke dag een feest! Of je nu voor het slapen gaat een mooi verhaal voorleest in
bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven
gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en
tekstbegrip . Wij besteden daarom dit jaar op school ook aandacht aan de nationale
voorleesdagen.
Woensdag 21 januari werden de kinderen( en hun ouders) verrast doordat de leerkrachten
voor schooltijd op het plein aan het voorlezen waren.
Tip- op www.nationalevoorleesdagen.nl staan diverse tips om voor te lezen.
ANDER NIEUWS
Nieuwe activiteitenkalender Bredeschool De Wolden (zie bijlage activiteitenkalender)
Kledingactie St. Humantex
Als school hebben wij onze medewerking verleent aan stichting Humantex om kleding in te
zamelen. De kledingactie wordt gehouden van 31-3 t/m 8-4.
De kleding wordt opgehaald op 9-4. De zakken graag gesloten inleveren.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vragen over opvoeden?
Elke ouder loopt in de opvoeding wel tegen dingen aan. Met kleine en
grote vragen kunt u terecht bij de schoolmaatschappelijk werker of de
jeugdhulpverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij zijn regelmatig op
school. Loopt gerust even langs of bel voor een afspraak. Het CJG is er voor alle ouders en
opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun
kind. Ook als er thuis problemen zijn kan het CJG vaak helpen.
Heeft u een indicatie voor jeugdhulp?
Vanaf 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. Het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) regelt namens de gemeente dat ieder kind de juiste hulp krijgt. Loopt
de indicatie van uw zoon of dochter af in de eerste drie maanden van 2015? Neem dan
contact op met het CJG.
www.cjgdewolden.nl of bel 0528 37 86 24
In het voorjaar van 2015 gaat de GGD Drenthe weer starten met een groep kinderen van
groep 7 en 8 voor de Sova training. (zie bijlage Sova training)
Edukans
Edukans wil u als ouders hartelijk bedanken voor de bijdrage van
€ 450,00 voor onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden.
Voedselbank de Wolden
In de gemeente De Wolden is een werkgroep bezig met de opstart van een uitgiftepunt van
Voedselbank Zuidwest Drenthe.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter via
email voedselbankdewolden@gmail.com of telefonisch op nummer 06 13 53 47 57.
( zie bijlage Voedselbank)
Jonger Oranje Talentendag woensdag 25 februari
Tijdens deze dag draait het om lekker voetballen.
(zie bijlage SC Heerenveen zoekt voetbaltalent)
NIEUWS UIT DE GROEPEN

GROEP ½
We zijn alweer een paar weken bezig met het thema “sneeuw en ijs”. Afgelopen weekend
hebben de kinderen lekker kunnen genieten van de sneeuw. De kinderen hebben weer
kunnen ervaren wat sneeuw is, hoe bevriezen en smelten gaat, lekker op de slee, uitglijden
en het koud hebben.
Twee donderdagmiddagen zijn we druk bezig geweest met beeldende vorming. We hebben
prachtige portretten gemaakt; deze zijn te bewonderen in de gang. Afgelopen donderdag
hebben de kinderen prachtige schatkisten gemaakt en versierd met verf, stickers en mooie
veertjes. In de derde les gaan we vissen maken van draad en plaksel.
De nationale voorleesdagen zijn 21 januari weer van start gegaan. Woensdagochtend hebben
we een muzikale voorstelling gehad in de Bibliotheek Zuidwolde. Poppentheater
@penstaartje had een prachtige muzikale voorstelling gemaakt over het boek “De mooiste vis
van de zee”.

GROEP 3
Afgelopen weken hebben wij op dinsdagmiddag les gehad van een kunstenaar. Maar wat
kunnen jullie zelf ook super mooi schilderen!

Op de site van groep 3 staan ook foto’s van de andere lessen.
GROEP 4
Wolkenkrabbers
Wat zijn de kinderen van groep 4 enthousiast over techniek. Van papier hebben ze
wolkenkrabbers gemaakt, nadat ze eerst uitleg hadden gehad over wat wolkenkrabbers zijn
en waar je deze hoge gebouwen kunt vinden. Ouders worden de klas binnen gesleurd, om
hun werk te laten zien. Een samenwerkingsopdracht waarbij ze met elkaar tot een prachtig
resultaat zijn gekomen.

Vulkanen
Donderdag was op het journaal een vulkaanuitbarsting in Mexico te zien. Tijdens de natuurles
hebben we dit behandeld. Wat gaaf dat Twan die middag zijn nieuwe boek mee kon nemen
over dit prachtige natuurverschijnsel. De kinderen vonden het reuze interessant.
Fit for life
We hebben vorige week dinsdag les gehad van 3 studenten, waaronder een oud-leerlinge,
Amber. Met een quiz werd onze kennis getest over suiker in eten en drinken. Daarna deden
we allerlei spelletjes waarbij we mochten, rennen, proeven en mikken. Daarna was er zelfs
nog tijd over om van het meegenomen fruit een smoothie te maken. Yum yum yum, wat
smaakte dat lekker. Al met al een leerzame les.
Het valt ons op dat de meeste kinderen van groep 4 in de pauze een gezond stuk fruit mee
hebben. Nu weten de kinderen nog eens extra waarom het zo belangrijk is!

Spelling
We zijn begonnen met blok 5 van spelling. Op de site kunt u lezen welke regels er aan bod
komen, maar misschien is dit iets minder belangrijk geworden vanwege de komst van
www.bloon.nl. Hier staan immers alle te leren woorden. Voorheen kon dit ook op
www.wrts.nl, toch lijkt het dat de kinderen over ‘bloon’ enthousiaster zijn.
Rekenen
Met rekenen zijn we ook bij het volgende blok. Thuis kan er geoefend worden met de digitale
tijden. De hele en halve uren zijn nu belangrijk. Daarnaast zijn we van start gegaan met de
tafel van vier. Over twee weken zal deze getoetst worden. Afgelopen weken is de tafel van 3
getoetst, helaas kennen nog niet alle kinderen deze tafel. Dit kan heel mooi geoefend worden
op http://www.rekentoppers.nl/. Meer sites vindt u op de groepssite, net als de tafelliedjes.
CITO
Na de kerstvakantie zijn we van start gegaan met de CITO-toetsen. Deze weken lopen altijd
een beetje anders dan anders. Het rooster gaat op de kop om ruimte te maken voor de CITOtoetsen. Hoe heerlijk is het dat de kinderen plezier beleven aan het maken van deze toetsen.
Ze zien het als een soort quiz.
GROEP ⅚
Verjaardag juf
Maandag 12 januari hebben we de verjaardag van juf Klunder gevierd. Eerst werden de
cadeautjes verstopt en had de juf de grootste moeite om alles te vinden. Daarna gingen we
spelletjes doen. Dat wilden de kinderen elke dag wel, zeiden ze tegen de juf. Natuurlijk was
er ook wat lekkers tussendoor. ‘s Middags hebben we iets moois gemaakt voor meester
Boersma, die zijn stageperiode op deze school volbracht heeft. Daarna gingen we de film
“Baby’s day out” kijken, die erg grappig is. De dag was supersnel voorbij!
De juf wil alle kinderen hartelijk bedanken voor de prachtige cadeaus die gemaakt en gekocht
zijn! Het was een gezellige dag!

TopOndernemers
In deze periode werken over het thema ‘Amerika’. De kinderen hebben al verschillende
producten ingeleverd. Zie hieronder de verschillende ansichtkaarten die ze zelf hebben
ontworpen.

Rekenen groep 5
Wij leren het volgende: grote keersommen zoals 5X12=, kilo, gram en het rekenen met
verschillende maten.
Rekenen groep 6
Dit blok oefenen wij o.a.: cijferend optellen en aftrekken, breuken en oppervlakte/omtrek.
Verder blijven wij ook de tafels en deeltafels oefenen.
Spelling
In de week van 16 februari wordt het controledictee (blok 5) afgenomen. De onthoudwoorden
staan op onze groepssite. Verder kunnen de woorden ook geoefend worden met het
programma BLOON. De kinderen weten de gebruikersnaam en het wachtwoord. Groep 6
oefent ook met werkwoorden in de tegenwoordige tijd.
Taal
Tijdens de taalles hebben wij een prentenboek geschreven en
geïllustreerd. Wij mogen dit prentenboek ook voorlezen aan de
kinderen van groep 1 en 2. Maar eerst nog even oefenen……………….
FC Twente Schooltour

Het was geweldig! Wat hadden wij een geluk, dat een trainer van FC Twente ons een clinic
kwamen geven! We hebben flink getraind, zoals ze dat bij een echte voetbalclub ook doen.
De bal overspelen, aanpakken, rennen. De tijd vloog voorbij.
Nationale voorleesdagen
Tijdens het horizontaal lezen hoeven de kinderen zelf niet te lezen, maar doen de
leerkrachten dat. Ze kunnen heerlijk zitten en luisteren naar alle mooie verhalen. Het doel is
om kinderen te enthousiasmeren om voorgelezen te worden en boeken te gaan lezen. In

groep ⅚ worden de volgende boeken voorgelezen:

Website
Kijk ook eens op de website, hierop staan de laatste nieuwtjes en foto’s.

GROEP 7

Sneeuwpret
We kijken op school regelmatig naar het jeugdjournaal.
Wat een geluk voor Tristan afgelopen zaterdag. Van de ruim 1000 ingezonden foto’s kwam
zijn foto tijdens de uitzending in beeld.

Workshops Roelof van Echten College
Volgende week dinsdag (3 februari) zijn we uitgenodigd door het het Roelof van Echten
College om daar verschillende workshops te komen volgen. Ontzettend leuk natuurlijk om al
eens een kijkje te mogen nemen op het voortgezet onderwijs.
Fijn dat er zoveel ouders tijd vrij kunnen maken om ons weer op te halen. Alvast bedankt.
Toetsen
We zijn momenteel druk met het afnemen van de Cito toetsen.

Spelling
We zijn inmiddels gestart met blok 7 waarin we oefenen met het plaatsen van trema’s en
woorden leren schrijven met een onbeklemtoonde ‘i’. Ook de weetsporen ‘woorden met /j/ =
/i/ en /sj/ = /ch/ komen aan de orde. Daarnaast blijven we het correct schrijven van
werkwoorden in een zin oefenen.
Taal
De kinderen hebben de meest geweldige verhalen verzonnen met als thema: ‘De op hol
geslagen grasmaaier’. Prachtig om te lezen dat iedereen het thema op zijn of haar eigen
manier interpreteert. Tijdens het schrijven van de teksten zijn we gaan oefenen met het op
de juiste manier toepassen van diverse leestekens. De komende periode zit opnieuw het
schrijven van een verhaal in de planning.
Rekenen
Dit blok houden we ons onder meer bezig met cijferend optellen, vermenigvuldigen en delen,
korting berekenen, kommagetallen op de getallenlijn plaatsen, herleiden van
oppervlaktematen en werken met breuken.
GROEP 8
Verwijzings- en voortgangsgesprekken
Donderdag 19 februari wil ik als leerkracht graag met u als ouder, de keuze voor wat
betreft het voortgezet onderwijs gaan bespreken. De gesprekken zullen zowel ‘s middags als
‘s avonds plaatsvinden.
In november is al een voorlopige keus medegedeeld en is er misschien al een voorkeur voor
een vestiging. Het zou fijn zijn als op deze dag al bekend is welke vestiging en welke leerweg
de voorkeur geniet. Er zal een indeling plaatsvinden aan de hand van de briefjes zoals dat
ook bij de 10-minuten gesprekken gebruikelijk is. Voor vragen neem gerust even contact op.
Fit for life

Wij hebben een sportieve en gezonde gastles gehad van enkele studenten, waaronder een
oud-leerlinge, die heel goed kan voetballen. Eerst hebben wij een heuse enquête in moeten
vullen over gezond gedrag en eten.
De dag erop mochten wij deelnemen aan verschillende activiteiten die ons meer bewust
maakten van gezondheid en alles wat er voor moet zorgen dat dat ook zo goed blijft.
Met een blinddoek iets geks proeven en rondjes lopen om een pilaar binnen een bepaalde tijd
en nog enkele andere zinvolle activiteiten.
Ook mochten wij ons eigen fruit bij elkaar in een blender stoppen en daarna als een heerlijke
smoothie opdrinken. Ik werd nieuwsgierig en vond een prachtige site met lekkere smoothies
http://www.smoothie.nl/ al met al een gezonde en sportieve ochtend want die dag hadden
we aansluitend gym met een bijzondere vorm van trefbal.

Open deur

Reken- taal- en spellingoefeningen:
Op de groep 8 site staan veel handige links naar oefeningen die je kunnen helpen bij
bepaalde problemen. Het kan zijn dat je aan de slag wil met woordenschat. Dit vind je bij
taal. Denk je dat je spelling nog wat beter kan kies dan voor spelling. Ook rekenen heeft veel
onderwerpen waar je het knap lastig mee kunt hebben, kies dan voor rekenoefeningen. Het
klinkt als een open deur maar er kan nog veel meer gebruik van gemaakt worden.
Als je alles al weet:
Wanneer dat alles al aardig zit dan is er de mogelijkheid om geschiedenis(de canon),
techniekdingetjes of muziek te oefenen. Ook deze onderdelen vind je op de groep 8 site.
Klinkt als een open deur:
Dit alles is handig voor school maar ook voor thuis. Een open deur is zoals je in de
bovenstaande uitlegkaart kunt zien niet simpel een deur maar heeft meer in zich. Maak er
vooral gebruik van.
PLUSKLAS
Rekentijgers bevat pittige rekenopdrachten. En dat hebben de ‘tijgers’ uit de plusklas
geweten. We hebben bijvoorbeeld geleerd wat een priemgetal is en een priemontbinding.
Daarnaast hebben we lijngrafieken ontworpen en kennis gemaakt met het berekenen van
graden met behulp van een geodriehoek. Een hele uitdaging voor de kinderen, maar vooral
ook heerlijke stof om je in vast te kunnen bijten!
Heeft u vragen, opmerkingen, wijzigingen adres, een nieuwsbrief niet ontvangen of het niet
werken van de code van het ouderportaal wilt u dit dan doorgeven aan
secretariaat@wegwijzeralteveer.com
Bezoek ook eens onze schoolsite www.wegwijzeralteveer.nl
Hier zetten wij ook onze foto’s op.
Deze nieuwsbrief wordt op de website gezet. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie (van
een deel van de inhoud) wilt u dan contact opnemen met
mailto:secretariaat@wegwijzeralteveer.com
Volgende Nieuwsbrief komt woensdag 18 februari 2015

